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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ه د هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحم

 أجمعین، أما �عد....
م البــتالئهم وامتحــانه ؛ففــي الحــدیث الســابق قصــة الثالثــة مــن بنــي إســرائیل الــذین ُأرســل إلــیهم ملــك

أنــه  -ي هللا عنــهرضــ-وعــن أبــي هر�ــرة " ،األبــرص، واألقــرع، واألعمــى فــي الصــحیحین وغیرهمــا
ع، مـن بنـي إسـرائیل: أبـرص، وأقـر  إن ثالثـةً «�قـول:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-سمع رسـول هللا 

: لیـك؟ قـالأحـب إ فأتى األبرص فقال: أي شيءٍ  ،فبعث إلیهم ملًكا ،وأعمى، فأراد هللا أن یبتلیهم
هب عنــه ، و�ــذهب عنــي الــذي قــد قــذرني النــاس �ــه. قــال: فمســحه فــذحســنٌ  ، وجلــدٌ حســنٌ  لــونٌ 

شـك -لبقـراقـال: فـأي المـال أحـب إلیـك؟ قـال: اإلبـل أو  ،عطي لوًنـا حسـًنا وجلـًدا حسـًناقذره، فأُ 
 سیأتي في �قیة الحدیث ما ُیبین أنه اختار اإلبل.فو�ال  ،وهذا من ورع الرواة  ،»إسحاق

إلیـك؟ حـب قـال: فـأتى األقـرع فقـال: أي شـيء أ .وقال: �ارك هللا لك فیها ،شراءعُ  عطي ناقةً فأُ «
عطـي شـعًرا وأُ  ،و�ذهب عني الـذي قـد قـذرني النـاس �ـه، فمسـحه فـذهب عنـه ،حسنٌ  قال: شعرٌ 

یأتي هـو علـى الشـك الماضـي، و�ال فسـ »فقال: أي المال أحب إلیـك؟ قـال: البقـر أو اإلبـل ،حسًنا
 في سیاق الحدیث ما یدل على أنه اختار البقر.

 ،أمنیتــه هــذه ،والثــاني أُعطــي �قــرًة حــامًال  ،»شــراءعُ  عطي ناقــةً فــأُ «هنــاك  ،»حــامالً  عطي �قــرةً فــأُ «
 أمنیة األول اإلبل، وأمنیة الثاني البقر.

لـي �صـري إأحب إلیك؟ قـال: أن یـرد هللا  قال: �ارك هللا لك فیها. فأتى األعمى فقال: أي شيءٍ «
عطي أُ فـ، فأي المال أحـب إلیـك؟ قـال: الغـنم :قال ،�صر �ه الناس، فمسحه فرد هللا إلیه �صرهفأُ 

مـن  ذا وادٍ ولهـ ،بقرمن ال ولهذا وادٍ  ،من اإلبل نتج هذان، وولَّد هذا، فكان لهذا وادٍ والًدا، فأُ  شاةً 
 وقفنا على هذا. »الغنم

ن جـاءه الملـك فـي صـورته التـي �ـان علیهـا قبـل أ» قال: ثم إنه أتى األبرص في صورته وهیأته«
فـي صـورته «یئـة رجـٍل أبـرص جـاءه الملـك ُ�مسح و�ذهب عنه اللون الذي قذره �ـه النـاس، علـى ه

ـــه ـــة والهیئـــة »وهیأت ـــد �ـــأتي مســـتكیًنا ،الصـــورة للخلق ـــاس أو تخلُّـــق، �عنـــي ق  لمـــا زاد علیهـــا مـــن لب
ــا ــا مــن هــذا تــا�ع للهیئــة، و�ــذلك اللبــاس للهیئــة، فمــا �ــان ثاب ،متواضــًعا، وقــد �ــأتي متجبــًرا متعالًی ًت

 ا �كون للهیئة.أصل الخلقة �كون صورة، وما �ان طارًئا متغیرً 
أنـا  والمبتـدأ محـذوف تقـدیره ،خبـر» مسـكینٌ  ثم إنه أتى األبرص في صورته وهیأتـه فقـال: رجـلٌ «

 رجٌل مسكین.
فره، المـراد بهـا: األسـباب التـي ُتبلغـه وُتعینـه علـى سـ الحبـال» الحبـال فـي سـفري  يقد انقطعت بـ«

ـل �ـه إلـى المـراد، و  ا الرِّشـاء فـي رشـاء ورشـى وُرشـى �مـالحبال هي: األسباب، والحبل سـبب ُیتوصَّ
 الستخراج الماء من البئر. ؛في مثلث قطرب، الرِّشاء: الحبال الذي ُیر�ط �ه الدلو
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ي نتأكـد نبحـث فـي أي �تـاب؟ فـي فقـه اللغـة، وأي �تـاٍب ینفـع فـ أن والرشى: ولـد الغـزال، إذا أردنـا
ص) البن سیدههذا؟ الثعالبي له �تاب في ف  وهـو أوسـع �تـاب فـي ،�ذلك ینفـع قه اللغة، و(الُمخصِّ

 الباب.
 والرُّشى: جمع ِرشوة.

 ما دخلوا المدرسة �حفظونه.     اصغارً  اأحد �حفظ مثلث قطرب؟ أنا أذ�ر صبیانً  هما فی
 طالب:........

 ما هو معروف مثلث قطرب.
 طالب:........

ومـــع ذلـــك مقرونـــة  حفـــظ لـــك المثلـــث �األلفـــاظ التـــي ُتقـــرأ �الحر�ـــات الـــثالث،�عنـــي أبیـــات �ســـیرة ت
 �معانیها.

ي �عنـ »�ـك الحبال في سفري، فال بالغ لي الیوم إال �اهلل ثم يقد انقطعت ب مسكینٌ  فقال: رجلٌ «
ولكـن ابـن آدم سـبب  ،-جـلَّ وعـال–لو لـم ُ�عطـه شـیًئا �مكـن أن یهلـك فـي سـفره، والمعطـي هـو هللا 

 وواسطة. 
 نه هو الذي أعطاه اللون الحسن.�سأله �اهلل؛ أل» أسألك �الذي أعطاك اللون الحسن«
ذ�ره ولــم �قــل: أســألك �ــاهلل، لمــاذا؟ لُیــ ،ســأله �الــذي أعطــاه اللــون الحســن» والجلــد الحســن والمــال«

 و�ستحضر ما �ان علیه سا�ًقا.  ،�ماضیه؛ لیرق قلبه
ـدة وا »غ �ه في سفري �عیًرا أتبلَّ « ح والغلظـة، والشِّ  فكـانلبخـل؟ ولكن هل رق قلبه أم ُجبل على الشُّ

 رده.
 الحقـوق  ایـرً ، والثالـث �عا، والثـاني �عیـرً اك �عیـرً یـلو أعطت ؟ما ورائي إال أنت »فقال: الحقوق �ثیرة«

ا ال تنتهي  ما یبقى لي شيء. ،كثیرة جد�
» المـال ا فأعطـاك هللافقـال: �ـأني أعرفـك؟ ألـم تكـن أبـرص �قـذرك النـاس؟ فقیـرً  ،ةٌ الحقوق �ثیر «

طـاه فأغناك هللا، لو ُوفِّـق لعـرف أن الـذي أع ا�ه الناس، �نت فقیرً وأذهب عنك السبب الذي �قذرك 
وهــو الــذي �ســتطیع أن �ســلبه منــه بلحظــة، وأن ُ�عیــده �مــا �ــان، ولكــن مــن طغیانــه وجبروتــه  ،هللا

 أنكر نعمة هللا علیه ولم �شكر. 
ابًرا �ـكبـره عـن أبـي الـذي �كبرنـي، عـن أبیـه الـذي �» فقال: إنما ورثت هذا المال �ابًرا عـن �ـابر«

عــن �ــابر، متــوارثین المــال مــن متــى؟ �عنــي مــن آدم أو ینقطــع أبــوك وجــدك وأنــت علــى اإلشــكال 
 ال ُبد أن �عترف، ال ُبد أن تنتهي هذه الدعوة.   ،ومن فوقه فقیر

ر للُمـنعم، ولـم یوجـد عنـد هـذا وتنكُّـ ،فهـذا فیـه �فـر للنعمـة »إنما ورثت هذا المال �ابًرا عـن �ـابر«
نوع من أنواع الشكر ال �القلب لم �عترف، وال �اللسان، لـم �عتـرف �النِّعمـة ظـاهًرا، وال  المسكین أي
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كر العملي، فطـرد هـذا الـذي ظـاهره المسـكنة،  �اطًنا، وال استعملها فیما ُیرضي الُمنعم الذي هو الشُّ
 وهو ملك من المالئكة.

 ا،یــرً �ــاذب، وأنــه �ــان أبــرص فقهــو �عــرف أنــه » رك هللا إلــى مــا �نــتفقــال: إن �نــت �اذً�ــا فصــیَّ «
ا إن �نــت �اذً�ــ«فقیــًرا، فأعطــاك هللا المــال، وهنــا قــال:  ،�قــذرك النــاس ه،�عرفــ» ؟ألــم تكــن أبــرص«

ي حقیقتـه و�ال هـو فـ» إن �نت �اذً�ا«وهذا أسلوٌب فیه تنزُّل مع الخصم » رك هللا إلى ما �نتفصیَّ 
 كاذب والملك �عرف ذلك.  

 في صورة أقرع.» هوأتى األقرع في صورت قال:«
 طالب:........

 كفر النِّعمة �أنواعها.
 طالب:........

ألصـل في الجمیع ما ندري لو قـال: الحقـوق �ثیـرة وأعطـاه ناقـة یتبلَّـغ بهـا �كفـي هـذا لعقو�تـه؟ ا ،ال
ــــرْ األصــــل ُ�فــــر النِّعمــــة  ،فــــي الجمیــــع ــــِئْن َ�َف ــــِئْن َشــــَكْرُتْم َألَِز�ــــَدنَُّكْم َوَل  ِدیٌد}اِبي َلَشــــ َعــــذَ ُتْم ِإنَّ {َل

 . ]٧[إبراهیم:
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ]٢٤[سبأ: ِبیٍن}مُ ي َضالٍل {ِإنَّا َأْو ِإ�َّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو فِ �عرف أنه �ـاذب  ،هذا على سبیل التنزُّل
 هللا یهد�ك.   ،شك أن الرسول ومن معه على هدى؟ نرجع إلى ما... نسیتنا �عض الشيء هفیهل 

 .»وهیئته في صورته« ،»وهیئته«وفي روا�ٍة مثل ما تقدم  ،»وأتى األقرع في صورته«
لحبـال قد انقطعت بي ا رجٌل مسكین »فقال له مثل ما قال لهذا ،وأتى األقرع في صورته« وعندنا

ك وأزال عنـك مـا �قـذر  ،فال بالغ لي الیوم إال �اهلل، ثم �ك أسـألك �الـذي أعطـاك الشـعر ،في سفري 
 �عني مثل ما تقدم، لكنه ما ُیناسب الحال    ،ناس�ه ال

 ،وق �ثیـرة�عني األبرص، فقـال: الحقـ» فقال له مثل ما قال لهذا ورّد علیه مثل ما رّد علیه هذا«
 .»فقال: إن �نت �اذً�ا فصیَّرك هللا إلى ما �نت«

 طالب:........
 �عني تمام الكالم في الروا�ات األخرى.

 .ا�عني أقرع وفقیرً  »صیَّرك هللا إلى ما �نتفقال: إن �نت �اذً�ا ف«
 ُتوجد في �عض النُّسخ دون �عض.» وهیئته» «قال: وأتى األعمى في صورته«
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كمـا هـو الشـأن  »هیئتـه«تعلیق: وهو ساقط من �عض النُّسخ  »وهیئته وأتى األعمى في صورته«
خـرَّج منـه هـذا الحـدیث في سا�قه، وهو موجوٌد في روا�ة مسلم، �عني موجـود فـي صـحیح مسـلم المُ 

 بلفظه، وأما في صحیح البخاري فبالمعنى.
م ما قال: وقال له مثل مـا قـال لهـذین، هـو فـي األصـل فـي �ـال» وابن سبیلٍ  مسكینٌ  فقال: رجلٌ «

الملــك هــو موجــود �التفصــیل فــي الثالثــة، لكنــه اخُتصــر فــي الروا�ــة �النســبة لألقــرع، ولــم ُ�ختصــر 
 �النسبة لألعمى، والسبب؟

 لب:........طا
 نعم؛ ألن الجواب �ختلف، فال ُبد أن ُیذ�ر السؤال؛ ألن الجواب �ختلف عن جوابهما.

 تقدم هذا.» قد انقطعت بي الحبال في سفري  وابن سبیلٍ  مسكینٌ  فقال: رجلٌ «
 ألنه لو قال: و�ك �ان شرً�ا. » فال بالغ لي الیوم إال �اهلل ثم �ك«

ة یـذ�حها كیـف یتبلـغ �شـا »غ بها في سفري أتبلَّ  ك �صرك شاةً أسألك �الذي رّد علی ،ثم �ك « قال:
�ـه واضـح  و�أكلها توقیًتا حتى �صل؟ لكن الثاني البقرة �یف یتبلَّغ بها؟ معروف أسألك �عیـًرا أتبلَّـغ

مــا  أمأنــه یر�ــب البعیــر و�تبلَّــغ، لكــن �قــرة؟ یبیعهــا و�ســتفید مــن ثمنهــا فــي ســفره و�ال البقــر ُیر�ــب 
 ؛ ألنها في الصحیح لما ر�بها الرجل التفتت إلیه، وقالت: ما ُخلقنا لهذا.ُیر�ب؟ ما ُیر�ب
 طالب:........

 آمنـت بهـذا أنـا«�عـد ذلـك:  -صـلى هللا علیـه وسـلم–ما ُخلقنا لهذا، هـذا فـي الصـحیح، قـال النبـي 
لــئال �ــأتي مــن �ــأتي مــن �قــول: هــذا ُمحــال، وهــذا �مــا ســمعت مــن طالــب علــم،  »وأبــو �كــٍر وعمــر

ه: یـن الحـدیث ُمخـرَّج؟ قـال: مـا أدري، قلـت لـأهـذا مـن األخبـار اإلسـرائیلیة، قلـت لـه: تـدري  �قول:
آمنــت بهــذا أنــا «�عــد ســیاقه؟ قــال:  -علیــه الصــالة والســالم–فــي البخــاري؟ تــدري مــاذا قــال النبــي 

 وأنت تقول: إسرائیلي ال یثبت، ما هذه الجرئة؟! »وأبو �كٍر وعمر
لـى مكـان قیمتها، بلحمها، بدرها ونسلها، و�ال في السـفر التنقـل مـن مكـان إشاًة یتبلَّغ بها في سفره �

 هي عبء، لكن یتبلَّغ بها من الوجوه الممكنة في االنتفاع.  
حقـوق عرفنـا جـواب األول والثـاني ال »غ بهـا فـي سـفري أتبلَّـ أسألك �الـذي رّد علیـك �صـرك شـاةً «

هــي، قــول: لــو أعطیتــك �قــرًة الحقــوق �ثیــرة مــا تنتكثیــرة، ومفهومــه أنــي لــو أعطیتــك �عیــًرا، والثــاني �
 جواب من لم ُیوفَّق.

 اعترف بنعمة هللا علیه.» فقال: قد �نت أعمى« و�ان جواب الموفَّق 
لغـنم ُخـذ مـن هـذا الـوادي مـن ا» ذ ما شئت ودع ما شـئتقد �نت أعمى فرّد هللا ِإَليَّ �صري، فخُ «

 ال للثاني: �قرة. ما شئت، هو �قول: شاة، وقال لذاك: �عیر، وق
هـو �عـرف أنـه إذا » أخذتـه هلل ذ ما شئت ودع ما شئت ف�هللا ال أجهـدك الیـوم �شـيءٍ فخُ « فقال:

تصــدق علــى مســكین فإنمــا تقــع الصــدقة بیــد هللا قبــل المســكین، هــذا أخذتــه هلل وصــرت ســبًبا فــي 
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ــا هــذا فجمــع لــه و� ،تیســیر الخیــر لــي علــى یــد�ك، �عنــي الشــخص الــذي �ــأتي �قتــرح مشــروًعا خیر��
 وُ�یسر لهم الولوج في هذه األبواب معروف علیه.  ،�فتح لهم األبواب ،ُمحسن على أصحاب البذل

 أي: ال أمنعك. » ف�هللا ال أجهدك
 ي.أو ال یلحقك الجهد والتعب والعناء �سبب منعي إ�اك ما طلبته من »أخذته هلل الیوم �شيءٍ «
َ}{َمــــْن َذا الَّــــِذي ُ�ْقــــِرُض  لكــــن فــــي حقیقــــة األمــــرهــــو أخــــذه لنفســــه لیتبلَّــــغ �ــــه،  »أخذتــــه هلل«   للااَّ

ِذي {َمـْن َذا الَّـق علیـه والمستفید من الصدقة المتصدَّ  ،معنى ُ�قرض هللا؟ یتصدق ما ]١١[الحدید:
منهـا؟ هللا  وهل �سـتفید ،-جلَّ وعال–فال شك أن هذه الصدقة قرٌض هلل  ]١١[الحدید: ُ�ْقِرُض للااََّ}

 وال یتضرر �معصیة. ،ینتفع �الطاعة ال -جلَّ وعال–
 لمعطیة؟ا أون؟ اآلخذة االید العلیا أي الید »الید العلیا خیٌر من الید السفلى«الصوفیة في حدیث 

 طالب:........
 الُمنفقة العلیا؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
واآلخذ یتلقى العطیة، هـذا مـا فیـه أدنـى إشـكال فـي المعنـى،  ،هو في الصورة أن المعطي یده فوق 

 لكن الصوفیة أهل الكسـل والدعـة الـذین �عیشـون علـى أزواد النـاس وأُعطیـات النـاس، �قولـون: الیـد
، هـــذا العلیـــا یـــد اآلخـــذ؛ ألنهـــا نائبـــة عـــن هللا، هـــذا الغنـــي ُ�قـــرض هللا، والفقیـــر �أخـــذ نیا�ـــًة عـــن هللا

تبر�ر �سلهم، من أجل تبر�ر �سلهم؛ ألنهم �أخذون و�عیشون على أقـوات ؟ ماذاكالمهم، من أجل 
 بون.وال یتسبَّ  ،الناس

 طالب:........
 �قول؟ماذا 

 طالب:........
ذ أخـذ فاآلخـ ]١١:[الحدیـد {َمـْن َذا الَّـِذي ُ�ْقـِرُض للااََّ}: -جلَّ وعـال–الصدقة مثل ما قلنا في قوله 

ـــا عـــن هللا فـــي أخـــذ هـــذه الصـــدقةهلل، هـــو أخـــذها فـــي الحقیقـــة لنفســـه،  ـــاره نائًب  و�ال، وهـــو هلل �اعتب
ن �أنـه مـع هـذا تبـیَّ  رت هـذاإذا تصـوَّ  ،]١١[الحدید: {َمْن َذا الَِّذي ُ�ْقِرُض للااََّ} فاألصل القـرض هلل

وال یتصـــور أو �ستحضـــر  ،�أخـــذ لنفســـه ،أخـــذه هلل، و�ن �ـــان �ثیـــٌر مـــن النـــاس ال یتنبـــه لمثـــل هـــذا
في الصدقة، والمعطي �أنه ُ�عطي من ماله، وهذا هـو فـي حقیقـة الحـال لمـا ملكـه المعنى الحقیقي 

ِذي  الَّــللااَِّ {َوآُتــوُهْم ِمــْن َمــاِل صــحت إضــافته إلیــه، و�ال فهــو فــي الحقیقــة مــن مــال هللا؛ ولــذا �قــول: 
 .]٣٣[النور: آَتاُكْم}

 طالب:........
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كـل فر هـذا مـن نتیجـة االمتحـان، و�ال ظهـ ا،ن أحـدً و هو من مسألة �ذب �ذب؛ ألنهـم مـا هـم ُمعطـ
و�صل رحمه، ولو أعطى هذا وهذا وذاك صحیح الحقوق �ثیرة،  ،إنسان له أقارب لهم حقوق علیه

 عطاهـا المسـكینأل ائً شـی ا�عطـي أحـدً ، ولـو �ـان ائً ألحـٍد شـی هـو ُمعـطٍ لكـن یبقـى أن هـذه دعـوى مـا 
 الذي جاءه في صورته.

 طالب:........
 .داللهم صلَّ على محم

 ، أكثــر مــن قصــة �كــون معــروف هــذا، والواقــع �شــهد بهــذا »إنمــا ُتنصــرون وترزقــون �ضــعفائكم« 
�ـأتي  -والثـاني ال �عمـل ،أحـدهما �عمـل-أخوان یرثان مـاًال، و�سـتمران شـر�اء، ثـم �ـأتي مـن �ـأتي 

وأخــوك جــالس، قصــة حصــلت  ،للــذي �عمــل ســواًء مــن أوالده أو مــن النــاس �قــول لــه: أنــت تتعــب
 .شا�خلبعض الم

وهــم شــر�اء،  ،جــالس فــي المســجد النبــوي ُ�علــم النــاس الخیــر، وأخــوه �شــتغل �المــال لیــل نهــار شــیخ
أخــوك فــي المســجد �كســب حســنات، وأنــت مــن  ،فجــاء مــن جــاء إلــى األخ العامــل، وقــال لــه: انظــر

فعــل، قــال: اقســم المــال ف�صــیر شــغلك خالًصــا لــك،  ، مــن بلــٍد إلــى بلــد، فلــو قســمتدیــرة إلــى دیــرة
 ،ضـعه عـن فـالن ُ�ضـارب �ـه، فوضـعه عنـد فـالن ،-تـاجر فـي السـوق -ع نصیبي عند فـالن وض

 م النـاس فـي المسـجد النبـوي أضـعاف مضـاعفة، والثـانيوما حال الحول إال ومال الشیخ الـذي ُ�علِّـ
ه ُمفلس، فرجع إلى أخیه ـ ،الذي �ظن أن هذا الرزق من أجله، ومن أجل �دِّ ره، وشكا له الحال وذ�َّ

 .ُخذهفاذهب  ،ما صار شيء ،لمال عند فالنقال: ا
     أكثر من قصة.       توجد 
 .هذا اختبار ،اخُتبرتم» لیتمفإنما ابتُ  ،فقال: أمسك مالك«
 ألنه شكر. ؛»فقد رضي هللا عنك« 
شـك �قتضـي  هألنهمـا �فـرا النِّعمـة، والشـكر مـا فیـ ؛»وسخط علـى صـاحبیك ،فقد رضي هللا عنك«

 ة �قتضي المحق.الز�ادة، و�فر النعم
وهـذا ذ�رتـه فـي أكثـر مـن مناسـبة، �سـنٍد  ،وفي �تاب (الجلیس الصالح) للمعافى النهرواني مطبـوع

صحیح عن الحسن البصري، قال: �ـان قـوٌم ُفـتح علـیهم فـي الـدنیا وطغـوا، حتـى اسـتنجوا �ـالخبز، 
 نعوذ �اهلل من غضبه. ،فما لبثوا إال �سیًرا حتى أكلوا العذیرة

 ."أخرجــاه »وســخط علــى صــاحبیك ،لیــتم، فقــد رضــي هللا عنــكفإنمــا ابتُ  ،ك مالــكفقــال: أمســ«"
 �عني: البخاري ومسلم في صحیحهما.

 "فیه مسائل".�قول: 
 طالب:........

 .نعم
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 طالب:........
 .»كأني أعرفك«

 طالب:........
مـة، �فـر النِّع �عني المسألة واضح التوفیق وعدمه، وواضح التذ�یر بنعمة هللا، وواضٌح من االثنـین

 ومن الثالث ُشكر النِّعمة.
 طالب:........

 ،هللا علیه اللون، وأقرع في قـوم �عرفـون ذلـك �عرف؛ ألن مثل هذا �شتهر و�نتشر، رجل أبرص ردَّ 
 »یكوسخط على صـاحب ،لیتم، فقد رضي هللا عنكفإنما ابتُ  ،فقال: أمسك مالك«"شاع بین الناس 

اري ومسـلم، وهـذا السـیاق المـذ�ور سـیاق مسـلم، وأمـا البخـاري " �عنـي فـي الصـحیحین البخـأخرجاه
 لكنها �المعنى. ،فرواه في مواضع
 طالب:........

 هذا من جوده و�رمه، وطیب نفسه. ،نعم
 وقد تقدم. ،التي ُترجم بها" األولى: تفسیر اآل�ة: "فیه مسائل

"هذا �عملي وأنـا  كر في تفسیر السـلفوقد ذُ  ]؟"٥٠[فصلت: {َلَیُقوَلنَّ َهَذا ِلي}الثانیة: ما معنى: "
 "قال ابن عباس ُیر�د من عندي". مجاهد،  محقوٌق �ه"

د جـاء هـذا أ�ًضـا قـ؟" ]٧٨:[القصـص {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي}الثالثة: ما معنى قوله: "
 تفسیره عن السلف عن قتادة وغیره في غیر هذا الموضع.

لتجـارة ا�ثیر من الناس في مشـار�عهم التجار�ـة، وقبـل دخـولهم  ]٧٨[القصص: ي}{َعَلى ِعْلٍم ِعْندِ 
�ثیــٌر مــنهم �غُفــل عــن الحاجــة إلــى هللا فــي  ،ي �ســمونها دراســات الجــدوى تــوالتخطــیط والدراســات ال

 البدا�ة والنها�ة، و�جزم �أن النتیجة مضمونة، وال یلتفت إلى أنه ضعیف ومسكین.
 فأول ما �قضي علیه اجتهاده  فتىإن لم �كن عوٌن من هللا لل

 فأول ما �قضي علیه اجتهاده  إذا لم �كن عوٌن من هللا للفتى

لجـوا و ناس من الشباب  ،ُ�سمونها الطفرة ماوسمعنا في أول بدا�ات  ،-جلَّ وعال–نك هللا إذا لم ُ�ع
 وال محالة، فالنتیجة ال شيء. ،في التجارات، وجزموا �أن التجارة قادمة

وأن �كـل أمـره إلـى هللا، هنـاك دراسـات  ،-جـلَّ وعـال–نسان أن یـرتبط بر�ـه، وأن یثـق �ـاهلل فعلى اإل
تُــدرس علــى مســتوى األفــراد، وعلــى مســتوى الشــعوب، وعلــى مســتوى الــدول، اآلن �خبرونــك عــن 

ُ�غــرونهم  ،وهــذه الشــر�ة ســوف �صــل ســهمها إلــى �ــذا، و�وقعــون النــاس ،األســهم مــثًال، والشــر�ات
ال �علم مـا فـي غـٍد إال هللا، وتحصـل الكـوارث أكثـر  ،وهم ال یدرون عمَّا �كون في غدٍ  ،بهذا الكالم
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من مرة، ثم �عودون؛ ألن المحللین االقتصادیین �غرونهم و�غرونهم بهذه الشر�ات، وفي النها�ة ال 
 شيء.

ص، كــون اإلنســان ال یتأمــل وال ُ�فكــر هــذا شــيء، وال ینظــر فــي العواقــب هــذا ال شــك أنــه خلــل ونقــ
جـلَّ –على اإلنسـان أن ینظـر فـي العواقـب، و�ـدرس و�تـأنى، و�ستشـیر و�سـتخیر، لكـن یـرتبط �ـاهلل 

 لـه التوفیـق علـىفال �جـزم �ـأن هـذه األمـور مضـمونة النتیجـة، ال �جـزم �أنـه... لـو اجتهـد  ،-وعال
ــق والُمســ دد هــو هللا، فاإلشــكال �ــون �عــض النــاس یــدرس جــدوى، وال یلتفــت إلــى أن الُمعــین والموفِّ

 .           -جلَّ وعال -هللا
 �عني من المسائل." الرا�عة�قول: "

یمـة مـا فـي هـذه القصـة العظ :وفـي �عـض النُّسـخ" بر العظیمـةما في هذه القصة العجیبة من العِ "
مـا اشـتملت علیـه مـن للعبـر المسـتنبطة مـن هـذه القصـة؟ لمن العبر، فالعظمـة هـل هـي للقصـة أو 

 یمة، تكون عظیمة ِلما اشتملت علیه من العبر العظیمة.العبر العظیمة صارت عظ
 لهــؤالء الثالثــة لیســت خاصــًة بهــم، وهــي لهــم فــي -جــلَّ وعــال–هــذه القصــة، وهــذا االبــتالء مــن هللا 

قصـص القـرآن:  ،األصل، ولمن جاء �عدهم لمن �ان له قلـب، و�مـا جـاء عـن عمـر فـي القصـص
ا فیهــا فــرٌق بینهــا و�ــین مــومــا  ،صــص ُتقــرأ للتســلیةمجــرد ق يهــ مضــى القــوم ولــم ُیــَرد �ــه ســوانا، مــا

�شـدهم ُیذ�ر في التوار�خ، بل في التوار�خ ما ُیثیر العجب لغرابته، وغرا�ة سیاقه ما �جلـب النـاس و 
الشــيء الكثیــر؛ ولــذا صــار الــرواج �عــد القــرون المفضــلة للُقصــاص، صــار �جتمــع علــیهم النــاس، 

ائــب، ولكــن العبــرة �مــا صــح عــن هللا وعــن رســوله، وهــذه �جتمــع علــیهم الفئــام؛ ألنهــم �ــأتون �العج
صـل القصة في شرع من قبلنا وسیقت هذا السـیاق داللـًة علـى إقرارهـا، وأننـا ال ُبـد أن نعتبـر �مـا ح

 ما ُ�غنینا. -علیه الصالة والسالم–�تاب هللا وُسنَّة نبینا في و�ال ف
 كفــــــــــــــى �ــــــــــــــالقرآن واعًظــــــــــــــا

 
 فــــذ�ِّر �ــــالقرآن مــــن �خــــاف وعیــــد 

ثوا عــن بنــي إســرائیل وال حــرج«كــن مثــل هــذه األمــور ُتفیــد وُتعــین، وقــد جــاء ل  ، فــي الصــحیح »حــدِّ
 �قـظ، فمثل هذه األمور ال شك أنها ُتفید المسلم الذي له قلبٌ  ،»فإن فیهم األعاجیب« :وفي البزار

 فــالن وعــالن أو �ــالمقلــٌب حــي ینظــر فیهــا نظــًرا صــحیًحا، �ــأتي بهــا علــى أنهــا قصــة �أنهــا مــن 
ــتن النــاس �ــه مــن القصــص الغر�یــة، القصــص الغر�ــي منتشــر بــین النــاس فیمــا  منســو�ة إلــى مــا ُف

ى �ــأدبهم األدب الفرنســي، واألدب اإلنجلیــزي وهكــذا، ومــع األســف أنــه ُیــدرس وُ�تخصــص �ــه ُ�ســمَّ 
مــا  فــي جامعــات المســلمین، ثــم مــاذا؟ إلــى هللا المشــتكى، �عنــي مــا عنــدنا مــا ُ�غنینــا مــن ُتراثنــا علــى

�قـرؤون لـه لیـل  غیـره�قولون؟ انصرف الناس عن قصص القرآن، وانشغلوا �ما ُ�سـمى شكسـبیر أو 
 نهار.
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 وال شــك أن التــوار�خ وُ�تــب األدب ممــا ُ�عــین طالــب العلــم، األصــل اهتمــام طالــب العلــم �ــالوحیین:
ــنَّة، وِســـیر الُمصــلحین، وســـادات  ــنَّة، ومـــا ُ�عــین علـــى فهــم الكتـــاب والسُّ علـــى و  ،األمــةالكتــاب والسُّ

 ،وخلفاؤه، ومن جاء �عدهم من األئمة الصـالحین المصـلحین -علیه الصالة والسالم–رأسهم النبي 
 و�قـوي عز�متـه، و�ذا قـرأ فـي ،یز�ـد فـي همتـه ،هذا ال شك أنه ُ�عین طالـب العلـم، و�قـوي مـن همتـه

ســتمتع بهــا طالــب � ،التــوار�خ �عــد ذلــك ال شــك أن التــوار�خ فیهــا العبــر والعظــة، وفیهــا نــوع متعــة
ر إذا تعــب مــن القــراءة فــي العلــوم الجــادة القو�ــة �ســتجم �مثــل هــذه األمــور، و�عتبــ ،و�ســتجم ،العلــم

 .و�تعظ
صـل؛ �ثیـرة، لكـن ال تكـون هـي األ وأ�ًضا ُ�تب األدب فیها متعة وتسلیة، وفیها مـا ُ�فیـد مـن نـواحٍ  

حتــى المتخصــص فــي هــذه  وال �عــرف شــیًئا �عــدها، ،ألن �عــض النــاس یتخصــص فــي هــذه العلــوم
ـنَّة مـا ُ�عینـالالمتخصـص فـي التـار�خ مـثًال أو  ،العلوم ه متخصـص فـي األدب �جـد فـي الكتـاب والسُّ

شــروح األحادیــث فیهــا مــا ُ�عــین األدیــب و فــي تخصصــه أكثــر ممــا ُ�ِتــب فیهــا مــن أهلهــا، وتفاســیر 
ل وار�خ القصص فـي القـرآن، والتـرسائل �ثیرة وُألِّفت في األدب في القرآن، و  تعلى أد�ه، �عني ُسجِّ

آن عمدتها ومعولها في �ثیٍر من أمورها على القرآن؛ ألنه ُضـبط مـن أحـوال األمـم السـا�قة فـي القـر 
 ُیوجد أشـیاء ال ُ�ضـمن صـدقها، أمـا مـا جـاء فـي �تـاب هللا ،ما ال ُیوجد في غیره، قد ُیوجد إشارات

ْلَبـاِب اي َقَصِصـِهْم ِعْبـَرٌة ِألُْوِلـي َلَقـْد َ�ـاَن ِفـ{فهو مضمون صدقه أنه حـق  -جلَّ وعال–  َمـا َ�ـاَن َأل
 .بها ألف لیلة ولیلة وغیرها التي ُفتن الناس �حكا�اتما هو  ]١١١[یوسف: }َحِدیًثا ُ�ْفَتَرى 

مــن أجــل  ؛مبــالغ خیالیــة ،ولـو تعلمــون مــا بیعــت �ــه الطبعــة األولــى فــي بـوالق مــن ألــف لیلــة ولیلــة 
صـحیح  ،ق اآلن أقـل الكتـب فائـدة، �تـب الـذ�ر�ات، �تـب الـرحالت؟ وأغلـى مـا ُیبـاع فـي السـو ماذا

ي فیها شيء من المتعة واالستجمام و�ذا، لكن ما هو متین العلم، لیس هـذا متـین العلـم الـذي ینبغـ
 أن تتجه وتنصرف إلیه همة طالب العلم، �هللا المستعان.

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.
 طالب:.......
 .إن شاء هللا ،درس، والموعد األسبوع الثاني من الفصل الثاني هفی لیسغًدا  ،الیومآخر الدروس 
 طالب:.......

�عض العلمـاء أشـار إلـى أن فـي الحـدیث إشـارة إلـى جـواز التمثیـل إذا ترتـب علیـه المصـلحة، لكـن 
 التمثیل �قدر ما جاء في النص، أما االسترسال والتوسع فیه فهذا فیه نظر.

 
  


